Notulen

voorjaarsledenvergadering PFDB

Datum:
Plaats:
Aanvang:

22 april 2015
Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden
20.00 uur

Aanwezig zijn: het voltallige bestuur en vertegenwoordigers van: BEGB Britsum,
De Oldehove, DC Dokkum, DC Heerenveen, DC Huizum, OG Drachten DC
Ontspanning, DC Oudega, SDC Sneek, TTS Surhuisterveen, TOG Wolvega en
Eensgezindheid Woudsend.
Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus, Henk
Posthumus en Klaas Lyklema; Ulbe Koopman, Harrij Mennema, Excelsior Harlingen,
De Harste Houdt Stand en Andries Oord.
01. Opening
Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
02. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
03. Mededelingen
De voorzitter noemt de afwezigen met kennisgeving en vraagt om een moment stilte
voor de overledenen. Voor zover bekend bij het bestuur zijn dit Sipke vd Meer, 68
jaar, lid TOG Eastermar; Derk Glazenborg, 68 jaar, lid DC Steenwijk en Damkring
Marknesse; Bonne ten Hoor, 70 jaar, oud lid DC Gorredijk en Jan Zandberg, 87 jaar,
oud lid TTS Surhuisterveen.
Aangezien de kascommissie op de vorige vergadering verhinderd was heeft het
bestuur een getekende verklaring gemaild naar de clubs met het verzoek akkoord te
gaan met het gevoerde financiële beleid over het jaar 2013. Alle clubs gingen
hiermee akkoord zodat de bestuurder decharge is verleend.
04. Notulen van de najaars-ledenvergadering
De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
Betreffende de inhoud zijn er geen vragen of opmerkingen.
05. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Durk Smidstra zou in de toekomst graag ook de jeugdkampioenen vermeld zien.
De secretaris neemt deze opmerking mee voor volgend jaar.
06. Jeugdactiviteiten
De centrale vragen bij de jeugd blijven: hoe krijg je meer jeugd en hoe houd je ze
aan het dammen. Het is een landelijk probleem dat de jeugd vaak afhaakt zodra ze
naar de middelbare school gaan. Dat kan frusterend werken voor diegenen die zich
inzetten voor de jeugd. Wim Oldekamp merkt terecht op dat als mensen in hun jeugd
hebben gedamd er een grotere kans is dat ze als volwassene zich weer aanmelden.
De inzet is dan dus niet verloren gegaan. Rein vd Wal geeft aan dat Tjalling
Goedemoed de talententrainingen graag wil uitbreiden.

07. Prijsuitreiking beker- en clubcompetitie
Dit jaar was er weinig puntenverschil in de diverse klassen waardoor het zeer
spannend was. Gerrit Terpstra reikt de prijzen uit maar veel winnaars zijn helaas niet
aanwezig. Jan Bosselaar hoopt dat er het komende seizoen weer een goede,
spannende competitie zal worden gespeeld.
Pauze
08. KNDB zaken
De bondsraad heeft vanwege de bereikbaarheid vergaderd in Utrecht. Jan Bosselaar
geeft aan dat het een prima vergadering is geweest. W. Hollart en H. vd Veen zijn
nieuw benoemd in de bondsraad en er is een vacature voor bestuurslid
wedstrijdzaken.
Er zijn een aantal voorstellen behandeld. Een meerderheid is voorstander van het
huidige speeltempo. Hoewel er wel verschil bestaat tussen de klassen zijn alle
klassen voor het tempo zodat het komend seizoen gehandhaafd zal worden.
Wim Oldekamp vraagt of de ingevulde enquête hieraan ten grondslag ligt wat
inderdaad het geval is. Kritiek is er wel op het feit dat het eindspel niet goed meer
berekend kan worden en dat het niet goed duidelijk is hoeveel tijd iemand nog heeft.
Piet Bouma geeft nog aan dat het een tussenvoorstel betrof en dus nog niet zeker is.
Het KNDB bestuur is niet enthousiast over het digitaal noteren en wil het voor
komend seizoen niet toestaan. Het zou fraude gevoelig zijn en de belangstelling valt
tegen. Piet Bouma zegt dat het bestuur het voorstel nog aanhoudt.
Het PFDB voorstel voor bijzonder lidmaatschap is niet door de bondsraad gekomen.
In een vorige vergadering waren de meningen nog positief maar na een weerwoord
van het KNDB bestuur werd het voorstel met slechts twee voorstemmers verworpen.
Volendam heeft zich teruggetrokken uit de ereklasse. De beste verliezers uit de
nacompetitie nemen de open gevallen plaatsen in waardoor OG Drachten toch weer
in de hoofdklasse mag uitkomen. Daarmee spelen er komend seizoen 5 Friese
teams in de hoofdklasse!
Het komende WK in Emmen is financieel opgetuigd om subsidies binnen te halen.
De organisatie moet zelf minimaal 500.000 euro meebrengen. De KNDB loopt
daardoor zelf een risico van 20.000 euro.
09. Bestuursvoorstellen
A: Bijzonder donateurschap.
Op de najaars-ledenvergadering van 2014 is het bijzonder lidmaatschap besproken
als principe-voorstel zodat het voorstel ook nog in de bondsraad besproken kon
worden. In eerste instantie gaf de bondsraad aan dat de PFDB dit experiment mocht
uitvoeren. In de daaropvolgende vergadering waarin de daadwerkelijke stemming
plaats vond bleek de bondsraad ineens tegen. Waarschijnlijk kwam dit omdat het
KNDB-bestuur een weerwoord gaf met een negatief advies. Juridisch bleek het niet
mogelijk lid te zijn van een club zonder lid te zijn van de landelijke bond. Daarom
komt het PFDB bestuur nu met het voorstel voor een donateurschap uitgewerkt door
Gerrit Terpstra. Donateurs mogen meedoen in de provinciale competities maar
hebben verder geen rechten.
Woudsend is blij met dit initiatief wat volgens hen bij schaken al mogelijk is, zij waren
anders waarschijnlijk afgehaakt. Meinze Feenstra verwacht niet dat de ZWH zich aan
zal sluiten. De kosten zijn in vergelijking nog steeds hoog. Bob Nuys vraagt naar de
mening van de KNDB en is benieuwd hoe de PGD heeft gestemd. Jan geeft aan dat

de KNDB niet blij is en dat als hij het zich goed herinnerd de PGD voor heeft
gestemd. Gerrit Terpstra merkt op dat er veel slapende leden zijn die nu donateur
kunnen worden. Durk Smidstra zegt dat er van Ontspanning geen extra leden
aangemeld zullen worden omdat het kostenaspect daar niet telt. Reinout Sloot vraagt
of spelers halverwege de competitie kunnen instromen. Dit kan in overleg. Jan
Bosselaar geeft nogmaals aan dat het voorstel niet uit weelde komt maar dat een
dalende trend in het ledenaantal op deze manier misschien kan worden doorbroken.
Bob Nuys ziet graag dat het experiment 1 jaar duurt gevolgd door een evaluatie. Jan
Bosselaar geeft aan dat het 2 jaar zal zijn. Gerrit Terpstra zal de tekst actualiseren
naar aanleiding van enkele praktische opmerkingen. Het is mogelijk om bij meerdere
clubs donateur te zijn. Erwin Heslinga vraagt of je je per 1 januari aan moet melden.
De clubs moeten aan- en afmeldingen voor de KNDB zelf regelen bij de KNDB en de
aanmeldingen voor donateurs kunnen worden gemeld bij Gerrit Terpstra voor 30
september van het lopende seizoen. Afmeldingen van donateurs kan voor 1
september van het volgende seizoen. Tijdens de stemming blijkt een grote
meerderheid voor het voorstel. Durk Smidstra wil graag vermeld zien dat
Ontspanning tegen heeft gestemd.
B: Archiveringslijst
Rein vd Wal presenteert een lijst met de belangrijkste damfeiten die bewaard zullen
worden. Het betreft de diverse FK’s, de bondscompetities, het jaarverslag, de notulen
van de ledenvergaderingen en de financiële gegevens. Piet Bouma vraagt of dit ook
op papier bewaard zal worden. Jan Bosselaar bevestigt dit. Durk Smidstra vult de lijst
nog aan met de viertal-wedstrijden van de jeugd.
10. Eventuele voorstellen van de clubs
Er zijn geen voorstellen
11. Rondvraag
Reinout Sloot vraagt wie er aansprakelijk is voor een tekort bij het WK. De KNDB
heeft aangegeven risico te lopen voor 20.000 euro.
Willem Lep vindt het jammer om landelijk in een klasse van 10 teams te zitten.
De KNDB is echter afhankelijk van de aanmeldingen en streeft wel naar klassen van
12 teams.
Gerrit Klaseboer zou graag de bekercompetitie in twee groepen willen laten spelen.
Daar voorkom je mee dat er een groot krachtsverschil is tussen de teams.
Het bestuur neemt de opmerking mee.
12. Sluiting
Voorzitter Jan Bosselaar bedankt de aanwezigen en wenst iedereen wel thuis.

